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Zimní údržba v Ústí nad Orlicí
Vážení spoluobčané, lednová sněhová nadílka potrápila nejednoho z nás. Sníh je první tři
dny vítán radostně – konečně jsme se dočkali
pořádné zimy! Po týdnu a první oblevě naši
radost střídá mrzutost z promáčených bot
a z prosolené sněhové kaše, která po opětovném zmrznutí brání v chůzi. Sníh ztratil bílou
barvu a tím svoje kouzlo. Zima přestává být
romantická, začíná obtěžovat. Následující
dny na zimě ve městě vidíme jen nedostatky,
které souvisí s obtížnou sjízdností místních
komunikací, neschůdností chodníků, sněhovou bariérou na parkovištích a přechodech.
Všichni máme pocit, že právě „ta naše“ silnice nebo chodník není uklizený vůbec, a když
náhodou je, tak pozdě a špatně. Prostě lajdáckost a šlendrián, za který radnice ještě
platí. Leckdy je kritika oprávněná, často ovšem pramení z naší netrpělivosti, z naší pohodlnosti a neznalosti.
Úkolem zimní údržby je zajistit zmírňování
závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací. Na území našeho města se jedná
o cca 75 km silnic a 52 km chodníků. Zimní
údržba se provádí v souladu s operačním
plánem, který je zveřejněn na webových
stránkách města. Zde se každý občan může
seznámit nejen s personálním zajištěním

štábu zimní údržby, a tedy se zodpovědnými
pracovníky, ale zejména také s rozdělením
komunikací a chodníků podle dopravního
významu. Na toto rozdělení přímo navazuje
stanovená lhůta, ve které musí být na příslušné komunikaci nebo chodníku zajištěna zimní
údržba. Pro místní komunikace je stanovena
lhůta do 4 hodin (I. pořadí důležitosti – červená trasa), do 12 hodin (II. pořadí – modrá)
a nejpozději do 48 hodin (III. pořadí – zelená).
Chodníky mají lhůty delší, do 6 hodin (I. pořadí důležitosti – červená), do 48 hodin (II. pořadí – zelené) a do 72 hodin ostatní dle potřeby. Na řadě komunikací se uklízí chodník jen
po jedné straně. Plán zimní údržby zároveň
obsahuje seznam úseků, které se v zimě neudržují z důvodu malého dopravního významu nebo z důvodu technické či ekonomické
náročnosti. Odklízení sněhu je prováděno
pouze v případě, že sněhové bariéry brání zásobování obchodů nebo omezují průjezdnost
nebo parkování v předem určených lokalitách. Společnost Tepvos, která zimní údržbu
zajišťuje, disponuje dostatečnou mechanizací a na zimní údržbě se přímo podílí 35 pracovníků. Zimní údržba je hrazena z rozpočtu
města a roční výdaje v předcházejících letech

představovaly cca 3 mil Kč. Letos budou určitě vyšší.
Oprávněná kritika na průběh zimní údržby
se v lednu snesla na schůdnost některých
chodníků a parkovišť, ze kterých se nedařilo
sníh uklidit včas a dostatečně kvalitně. Omluvou a zároveň vysvětlením budiž poruchy na
příslušné mechanizaci. Odstávky strojů z důvodu nezbytné opravy byly v terénu okamžitě viditelné a způsobily časovou prodlevu,
kterou se logicky nedařilo při přetrvávajícím
sněžení napravit. Poruchy mechanizace způsobují v zimě ztráty, kterých si naopak v rámci letní údržby ani nevšimneme.
Vážení spoluobčané, lednový mráz a sníh, na
který jsme si ve městě téměř odvykli, prověřil
nejen stroje, ale také plán zimní údržby a odhalil jeho nedostatky. Úkolem všech zainteresovaných pracovníků je již nyní vyhodnocovat
Vaše připomínky, podněty a stížnosti. Na základě učiněného závěru bude pro následující
zimu aktualizována zejména grafická příloha
plánu zimní údržby a přehodnoceny priority
a zatřídění některých tras. Naším cílem je se
z chyb poučit a samozřejmě je neopakovat.

Kultura

Pro děti a mládež

Sport

Výstava „Velká voda přišla“ - VÝZVA!

Dětský karneval na ledě

Hledání Stromoucha

Pro připravovanou výstavu „Velká voda přišla“ bychom rádi požádali veřejnost o fotografie zachycující povodeň v roce 1997
v Ústí n.O. a okolí. Jste-li ochotni zapůjčit
snímky k okopírování a vystavení, kontaktujte v Městském muzeu pana L. Wochotze
(tel.: 465 524 687, wochotz@muzeum-uo.cz,
správce sbírky fotografií), do 1. května. Předem děkujeme.

Církev bratrská v Ústí nad Orlicí pořádá v neděli dne 26.2. již 6.ročník ,,Dětského karnevalu na ledě“ na zimním stadionu v Ústí n.O.
od 14.00 hod. V rámci karnevalu vystoupí
krasobruslařský oddíl z České Třebové. Pro
děti jsou připravené hry, soutěže a drobné
odměny. Na závěr proběhne losování vstupenek o věcné ceny. Vstup zdarma.

Sbor pro záchranu hradu Lanšperka srdečně
zve na 17. ročník turistického pochodu Hledání Stromoucha – 4. března. Start je 7-10
hod. u Chaplin Pubu (bývalá Skoba). Trasy
10km, 15 km, 25 km, 35 km, 50 km a hvězdicová vedou po okolí Ústí n.O. Další informace: pochody.lansperk@seznam.cz, www.
lansperk-sbor.cz
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Zeleň u hřbitova se dočká obnovy
Začátkem nového roku začala další etapa obnovy lesního pozemku pod hřbitovem v Ústí
nad Orlicí. Porost, na němž se nacházejí stromy, je evidován na listu vlastnictví města Ústí
nad Orlicí jako pozemek určený pro plnění
funkcí lesa a na něj navazuje plocha pozemku pod komunikací spojující město a obec
Libchavy.
Porost lesních pozemků tvoří především jasan ztepilý, javor klen, javor mléč, smrk ztepilý a v menší míře trnovník akát a borovice
lesní. Porost je v sedmé věkové třídě (121
-140 let).
Vzrostlé stromy jasanu a smrku dorůstají výšky až 25 m a jsou doplněny nižším patrem

z náletových dřevin javorů a akátů.
Po realizaci těžby stromů v části plochy před
hřbitovem bylo provedeno posouzení zdravotního stavu zbývající části porostu a konstatováno viditelné prosychání větví a kmenů stromů a v některých případech napadení
hnilobou. V důsledku toho došlo i k pádu
uschlých větví a celého stromu na cestu, po
které se pohybuje každý den řada chodců
i cyklistů a dochází tak k vážnému ohrožení
jejich života a zdraví. Předchozí prořezání
větví stromů nad komunikací, provedené
v minulých letech, mělo pouze časově značně omezený účinek.

V důsledku vzniklé situace a v souladu s lesním hospodářským plánem a lesní hospodářskou knihou města byla tato plocha vykácena, následně bude uklizena od těžebních
zbytků a v průběhu měsíce dubna bude realizována nová výsadba (ve sponu 1.8x1.8 m),
která se bude skládat z dubu, lípy, třešně a jeřábu ve stromovém patře a z hlohu v patře
keřovém. Tato výsadba spolu s další pěstební
činností zajistí vznik plnohodnotné plochy,
odpovídající Lesnímu zákonu i estetickým
požadavkům zeleně podél komunikace na
přístupu do města.
Majetkoprávní odbor MěÚ
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Opakování rozpisu svozu systému pytlového sběru tříděného odpadu 2017!
Vážení spoluobčané, jsme rádi, že jste projevili nečekaný zájem o slevový systém pytlového sběru a registraci pro vstup do Sběrného dvora v Ústí nad Orlicí v roce 2016.
K 9.12.2016 (poslední svoz roku) bylo vydáno a registrováno 5074 ks Městských karet
s funkcí přístupu do Sběrného dvora. Z toho
1854 poplatníků se nezapojilo do systému
pytlového sběru (neodevzdalo žádný pytel),
1469 z nich si vyzvedlo pouze kartu do Sběrného dvora a zbytek 385 poplatníků si vyzvedlo štítky a pytle, ale nepoužili je.
Alespoň jeden pytel odevzdalo 3220 poplatníků, přesně 20 ks pytlů odevzdalo 996
poplatníků, do 20 ks odevzdala většina tedy
2559 poplatníků a zbytek 661 poplatníků 21
pytlů a více. Průměrně každý poplatník zapojený do systému odevzdal 16,72 ks pytlů.
Předpokládaná výše vyplacených slev bude
cca. 510 tis. Kč. Ač nemáme ještě váhové výsledky za prosinec, předpokládáme meziroční váhový nárůst třídění o cca. 35%.
DĚKUJEME za váš odpovědný přístup!
V určených termínech se sváží všechny komodity v jednom dni (plast, papír a nápojové kartony).
Zóna svozu – Centrum: zahrnuje „jádrové“
území města na východ od ulice Moravská
a Královéhradecká po hranici Oldřichovic, jejich část sídliště naproti nákupním centrům,
sídliště Štěpnice a na jihu vede hranice Wolkerovým údolím.
Zóna svozu – Okraje: Okrajové části města
v katastrálních územích Gerhartice, Kerhartice nad Orlicí, Oldřichovice u Ústí nad Orlicí,
Černovír u Ústí nad Orlicí, Hylváty včetně sídliště Dukla, Knapovec, Horní Houžovec, Dolní
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Houžovec a Ústí nad Orlicí na západ od ulice
Moravská a Královéhradecká.
Detailně si můžete vymezení prohlédnout
na stránkách města (www.ustinadorlici.cz)
v sekci „Zařizuj[ou] – Komunální odpad“ –
a na této stránce v dolní části - Odkazy: po
kliknutí na – „GIS mapa kontejnerových

stání v Ústí nad Orlicí“. Věříme, že tato změna přispěje k hladšímu provozu této služby.
Mgr. Tomáš Kopecký
- odbor životního ŽP MÚ
a Jiří Preclík místostarosta města
Ústí nad Orlicí a gestor ŽP

UPOZORŇUJEME: Při prvním svozu 6.1.2017 dala část občanů pytle na místa svozu pozdě! Svozová firma pracuje od brzkých ranních hodin, PROTO JE POTŘEBA DÁT PYTLE NA
MÍSTO NEJPOZDĚJI V 6:00!

www.ustinadorlici.cz

Z našich škol

Advent v MŠ Na Výsluní
Dobu adventu jsme zahájili na Mírovém náměstí v neděli 27.11. na Vánočním jarmarku
a děkujeme všem za zakoupení výrobků v našem stánku.
1. prosince jsme si společně „ustrojili“ vánoční stromek ozdobami, které děti samy vyrobily a poté nám paní učitelky zahrály maňáskové divadélko „O napraveném Pepíčkovi“.
V pondělí 5. prosince za námi přišel Mikuláš s Čertem. Zlobílkové měli sice maličko
nahnáno, ale všichni jsme slíbili, že budeme
hodní, takže Čert odešel s prázdným pytlem
a od Mikuláše jsme dostali nadílku.
Jako každý rok jsme navštívili Galerii Pod
radnicí a zhlédli jsme výstavu ČČK, kde i naše
školka prezentovala své výrobky.

Starší děti se vypravily do ZUŠ na Vánoční
koncertík a s nadšením sledovaly pěvecké,
herecké i hudební výkony svých kamarádů.
Nejen doma nám všem v tomto období
vonělo cukroví, do pečení jsme se pustili
i my. Mladší děti pomáhaly s plněním formiček na pracičky a ty starší se pustily do perníčků a jejich zdobení.
Voňavé dobroty jsme připravili nejenom pro
naše mlsné jazýčky, ale také pro rodiče, které jsme pozvali na Vánoční besedu spojenou
s tvůrčí dílničkou.
Na tuto oblíbenou akci, která probíhala v každé třídě samostatně, jsme nacvičili pásmo
písniček a básniček a v krásné atmosféře
jsme si vyrobili vánoční dekorace.

Základní škola Bratří Čapků

Děti ze třídy Soviček navštívily Domov důchodců, aby svým pásmem potěšily babičky
a dědečky. O tom, že se jim to podařilo na
výbornou, svědčil upřímný potlesk a úsměv
na tvářích posluchačů.
V posledním týdnu před Štědrým dnem jsme
se radovali z dárečků, které jsme našli v každé třídě pod stromečkem a nedočkavě jsme
vyhlíželi 24. prosinec, kdy nás Ježíšek navštíví
v našich domovech.
Starý rok je pryč, vítáme rok nový a do něho
přejeme všem hodně lásky, zdraví a radosti.
Váš Výsluňáček

Základní škola Třebovská

Tříkrálová sbírka
Tříkráloví koledníci z naší školy letos opět
v hojném počtu potěšili mnoho domácností,
které navštívili. Odměnou za jejich snahu jim
byly nejen finanční příspěvky do kasiček, ale
i vstřícná slova navštívených a drobné sladkosti. Díky za jejich ochotu být prospěšní.
Gabriela Cachová

Vánoční jarmark a adventní vystoupení
Stalo se již tradicí, že se ke konci adventu
před naší školou koná vánoční jarmark, který je obohacen kulturním programem. A tak
jsme se 18.12.2016 u krásně nasvíceného
školního betléma opět sešli, abychom si užili hudební a divadelní vystoupení, nakoupili
krásné dárečky a příjemně spolu strávili nedělní odpoledne.

Fyzikální cirkus
Ve dnech 19. a 20.12.2016 se konal na naší
škole Fyzikální cirkus. Třídy 2.A a 2.B měly
možnost nahlédnout do tajů a zákoutí fyziky. V tomto objevování jim pomáhali žáci
9.A a 8.B společně s panem učitelem Martinem Tomikem. Testování síly, shazování kelímků pomocí zvukové vlny, měření napětí,

Projekt Edison
Ve dnech 27.2. až 3.3.2017 přivítáme na naší
škole zahraniční stážisty, kteří k nám přicestují z různých zemí. Díky projektu EDISON
se žáci již potřetí setkají s anglicky hovořícími studenty, kteří budou s originalitou sobě
vlastní prezentovat daleké kraje.
Petra Mihulková

Vystoupení v pečovatelském domě Kryštof
Již tradičně jsme se v předvánočním čase
s dětmi ze zájmových kroužků vypravili za
klienty pečovatelského domu Kryštof v Kerharticích. Letos se malí herci proměnili v námořníky a v těchto mrazivých časech nás na
chvíli přenesli do teplých krajin. Samozřejmě
nemohla chybět ani tradiční pohádka, letos –
„ O Červené Karkulce“, kterou si nacvičily děti
z dramatického kroužku, stejně jako scénku
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„Ze školních lavic“, která všem připomněla klasické české filmy. Ale protože se přeci
jen blížily Vánoce, přiletěli nakonec i andílci,
kteří, kromě líbezného zpěvu českých koled
přinesli stařečkům i vlastnoručně vyrobená
přáníčka. Už se těšíme, až naše nacvičené
pásmo předvedeme koncem ledna i svým rodičům, babičkám a dědečkům.
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míchání barev atd. si žáci užili s úsměvem na
tváři. Děti byly šikovné a zaslouží si pochvalu.
Nela Netková a Jana Mikulecká (9.A)

Vánoční tvoření aneb pospolu nás to baví –
15. prosince 2016
Známe to všichni: „Máme pro všechny dárky? Neměla bych upéct ještě nějaký druh
cukroví? A co stromeček? A kapra! Ještě trochu uklidit, nebo to počká po svátcích? …“
A představte si, že v této uspěchané předvánoční atmosféře měla naše Základní škola
v Hylvátech obrovské štěstí. Rodiče, prarodiče a děti si našli čas a přišli ho strávit od brzkého odpoledne do pozdního večera vánočním tvořením. Při netradičním jarmarku tak
společnými silami vznikaly andílci, kterých
není nikdy dost, stromečky, svícny, šperky
pro víly, sněhuláci, ozdoby, veselé kalendáře.
Kdo neměl chuť vyrábět, mohl si vybrat z velké nabídky ve stáncích před školou, občerstvit se koláčky, horkým čajem či svařákem, popovídat si s přáteli nebo vyzkoušet novinky ze
světa deskových her. Nakonec se všichni sešli
i se zástupci města Ústí nad Orlicí na hudebním vystoupení žáků a zaplnili celý prostor
před budovou školy. A že nás bylo! A bylo
nám dobře. Pospolu nás to prostě baví.
KODU Game Lab
V rámci projektu Akademie programování
se v listopadu loňského roku 15 našich žáků
pokračování na str. 4
www.ustinadorlici.cz

Z našich škol

pokračování ze str. 3
zúčastnilo kurzu, v němž se seznámili s programováním v aplikaci Kodu Game Lab. Měli
možnost vytvořit si jednoduché hry a v závěru pak pracovali na vlastních projektech,
z nichž některé byly nominovány do soutěže
KoduCup. Porota pak do celostátního finále
KoduCupu vybrala také našeho žáka Lukáše
Vacka, který v něm obsadil 6. místo.
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Předvánoční potěšení
Protože jsou vánoční svátky o radosti, lásce a pochopení, vydaly se děti z hudebního
kroužku dne 20.12. potěšit babičky a dědečky do Domova důchodců v Ústí nad Orlicí.
Písničky, básničky i malé vlastnoruční výrobky a přání vykouzlily na tvářích staroušků
úsměv, ale i slzy dojetí. Nádherné bylo, že
známé koledy si zazpívaly společně čtyři generace, protože nejmladšímu účinkujícímu
bylo 7 let a nejstaršímu posluchači více než
90 let. Děkujeme ČČK za přípravu této smysluplné a obohacující akce.
Betlém – betlém
Dne 20.12 2016 se žáci 2. a 3. ročníku vydali
do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí
nad Orlicí, aby si prohlédli čerstvě instalovaný papírový betlém a zazpívali si s paní C.
Pecháčkovou koledy za zvuku varhan. Velmi
zajímavou částí programu byla i interaktivní
přednáška pana děkana V. Brokeše na téma
Betlém – betlém. Děti se na ní poutavým
způsobem dozvěděly mnoho informací o pojmech Izrael – Jeruzalém – Betlém a betlém.
Dětem se tato akce moc líbila a už se těší, že
si na jaře prohlédnou město z věže kostela.

Základní umělecká škola
Jar. Kociana

Základní umělecká škola Jar. Kociana,
Smetanova 1500, 562 01 Ústí nad Orlicí,
tel.: 465 569 555, e-mail: info@zusuo.cz
Pololetní koncert souborů ZUŠ
st 1.2. | 18.00 hodin | Roškotovo divadlo
Hudební besídka žáků hudebního oboru
po 6.2. | 17.00 hodin | koncertní sál
Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru p.uč. Petry Kleislové – housle
út 7.2. | 16.30 hodin | koncertní sál
Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru p.uč. Věry Němcové – klavír
st 8.2. | 17.00 hodin | koncertní sál
Třídní kolo soutěže ve hře na kytaru
po 13.2. | 16.30 hodin | koncertní sál
Kytarový recitál Anny Slezákové
čt 16.2. | 18.30 hodin | koncertní sál
Absolventský koncert
Dorota Leschingerová – viola
Petr Pirkl – trubka
pá 17.2. | 18.00 hodin | koncertní sál
Hudební besídka žáků hudebního oboru
po 20.2. | 17.00 hodin | koncertní sál
Koncert smyčcového oddělení
po 27.2. | 18.00 hodin | koncertní sál

Místní akční plán vzdělávání
Chtěli bychom Vás pozvat na akce konané
v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání.
Ve spolupráci se Stromem života Lesní klub
v Letohradě připravujeme seminář s názvem
Inovativní proudy a iniciativy ve vzdělání, který se uskuteční 13.2. od 17:30 do 20:30 na
Letohradském soukromém gymnáziu. Cílem
semináře je seznámit účastníky s rozdíly mezi
alternativním školstvím a realitou ve školách,
představit alternativní směry vzdělávání atd.
Lektorem bude pan Mgr. P. Kraemer, Ph.D.,
ředitel Institutu pro podporu inovativního
vzdělávání.
Pokud Vás zajímá, jak fungují žákovské parlamenty, navštivte náš seminář Fungující
žákovský parlament v současné škole, který
se koná 14.2. od 12:00 do 15:00 v kanceláři
MAS ORLICKO z.s. (Zemědělská 1004, Žamberk). Seminář povede pan Mgr. T. Hazlbauer
z Centra pro demokratické učení, o.p.s.
Společně se speciálními pedagogy z Pedagogicko-psychologické poradny Ústí n.O. připravujeme ukázkovou hodinu na téma Vhodné
způsoby práce s žáky s poruchami učení,
která se bude konat 27.2. od 14:00 do 17:00
v kanceláři MAS ORLICKO z.s. (Zemědělská
1004, Žamberk).
23.3. od 12:10 do 14:00 pořádáme na ZŠ Komenského v Letohradě ukázkovou hodinu na
téma Využití metod RWCT ve výuce na ZŠ.
Jedná se o dvouhodinové setkání, v první
části bude praktická ukázka, na kterou navazuje metodický rozbor a diskuze.
Více informací na www.mas.orlicko.cz - MAP.
Všechny akce jsou bezplatné. Nutnost předem se registrovat u Bc. Adély Faltusové na
emailu faltusova@mas.orlicko.cz nebo na
tel. čísle 468 003 529.

Základní škola Komenského

Halový fotbal
Ve středu 14. 12. 2016 své okrskové kolo
ve futsalu odehráli starší žáci. Na turnaj do
Chocně přijelo šest škol, které byly rozděleny do dvou tříčlenných skupin. Naši chlapci
vyhráli a navíc postoupili do okresního kola,
které se koná 17. ledna 2017. Reprezentovali
: Adam Bartošek, Jiří Kašpar, Ladislav Mako,
Vítek Rössler, Milan Chejnovský, Vojtěch Kolomý a Ivo Batrla.
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Výsledky soutěže ve sběru papíru
V kalendářním roce 2016 se naše škola opět
zapojila do soutěže ve sběru papíru, kterou
vyhlásila pro školy společnost EKOLA České
Libchavy. I v tomto roce jsme byli úspěšní
a získali pro nejlepšího sběrače jako odměnu
tablet. Vítězem se stala žákyně Alena Brandejsová ze třídy 5. A, nasbírala 1175 kg papíru. Blahopřejeme.
Okresní přebor ve sjezdovém lyžování
Dne 5. 1. 2017 se v Říčkách v Orlických horách konal okresní přebor ve sjezdovém lyžování a žáci naší školy se ho opět účastnili.
Do závodu bylo přihlášeno družstvo chlapců

a dívek. I přes náročnou konkurenci jsme vybojovali v chlapcích krásné 6. místo a v dívkách 8. místo. Všem lyžařským závodníkům
děkuji za krásnou stylovou a bezpečnou jízdu
a za vzornou reprezentaci školy.
Radek Škarka
Olympiáda z českého jazyka
Ještě před Vánocemi se na naší škole konala
olympiáda z českého jazyka. Celkem se jí zúčastnilo 16 žáků. Nejlepších výsledků dosáhli
žáci Martin Stieber a Jan Roller, kteří postupují do okresního kola. Gratulujeme.

www.ustinadorlici.cz

Sociální / zdravotní

Zprávičky ze Stacionáře

Senior klub Ústí nad Orlicí

SLAVÍ 10 LET
Týdenní pobyt v Hokovcích na Slovensku ve
dnech 25.2. - 4.3. 2017 za cenu 4850,- Kč.
Akci zajišťuje JUDr. Ešpandr, JUDr. Králík. Pokud jsou ještě volná místa zjistíte u předsedy
na tel.734398390
Udržovací příspěvek na rok 2017 ve výši
200,- Kč se ještě vybírá na „Sladkovně“ každé
úterý od 10.00 do 12.00 hodin, do 28.2.2017.
Zaplacení udržovacího příspěvku je podmínkou pro poskytnutí slevy na akce v roce 2017
a účasti na členské schůzi. Po zaplacení obdrží každý jako dárek propisovací tužku vydanou k 10. výročí založení Senior klubu.
Běžky nebo pěšky kolem letiště s Mirkem
Králíkem
čt 2.2. | 13.00 hodin
Sraz v uvedenou hodinu u CSP /Penzion. Akci
zajišťuje JUDr. Králík
Plavání pro všechny seniory – Novinka
pá 10.2. | sport
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Od 14.00 do 15.30 hodin se v krytém plaveckém bazénu uskuteční plavání pro seniory
města, spojené se cvičením ve vodě. Vstup
50,- Kč na průkazku „Senior klubu“, nečlenové 60,-Kč. Akci zajišťuje p.Šlegrová.
Zveme i ty co ještě plavat nebyli, v případě
nezájmu o tuto akci bude čl. schůzi navrženo
její zrušení.
Natěrač
pá 10.2. | 19.30 hodin
Představení DS Vicena v Malé scéně. Pouze
pro členy, kteří si v lednu zakoupili vstupenku. K výdeji lístků se dostavte včas. Akci zajišťuje Mgr. Štěchová
Od praotce Čecha k postindustriátu
st 15.2. | 18.00 hodin
Přednáška Pavla Holáska v rámci Akademie
volného času se uskutečňuje ve spolupráci
s Městskou knihovnou. Vstup volný, akci zajišťuje p. Rabová
Bezva ženská na krku – Senior kino
st 15.2. | 14.30 hodin
Promítání české komedie v Kině Máj. Vstupné pro člena 40 Kč. Hlásit se můžete 7. a 14.2.
ve Sladkovně od 10.00 do 12.00 hodin. Nelze
se zúčastnit bez přihlášení. K výdeji lístků se
dostavte včas. Akci zajišťuje JUDr. Ešpandr.
Výroční členská schůze SK
čt 16.2. | 14.30 hodin
Schůze se uskuteční v jídelně Centra sociální
péče města Ústí nad Orlicí, / bývalý Penzion/.
Hlásit se můžete ještě dne 7.2.2017 ve Sladkovně od 10.00 do 12.00 hodin, nelze se zúčastnit bez přihlášení. Program schůze je na
nástěnce SK.
O životě na moři
st 28.2. | 19.00hodin
Ve spolupráci s Klubcentrem Vás zveme do
Roškotova divadla na přednášku mořeplavce
R. Krautschneidera, týkající se jeho námořních cest. Vstupné 50,- Kč pro člena Senior
klubu. Hlásit se můžete 7.2. a 14.2.2017 ve
Sladkovně od 10.00 do 12.00 hodin. Nelze
chodit bez přihlášení. Pro lístky se dostavte
včas. Akci zajišťuje p. Ešpandrová.
Kontakty na SK: p. Šamšulová 722475129,
JUDr. Králík 722475132, p. Šlegrová
722475131, Mgr. Štěchová 731601548,
p. Rabová 734188853, JUDr. Ešpandr
734398390, p. Ešpandrová 734188855.
Těšíme se na Vaši účast!
Za výbor „Senior klubu“
JUDr. Zdeněk Ešpandr

Senior doprava ČČK - TAXÍK MAXÍK
Senior doprava ČČK je určena seniorům, osobám zdravotně oslabeným a rodičům s dětmi
k návštěvě lékaře, úřadu, na nákup, kadeřnici,…
Senior dopravu ČČK lze objednat v pracovní
den před plánovanou jízdou (v den jízdy bez
záruky) na tel. 774 412 117
Senior doprava ČČK je provozována každý
pracovní den od 7.00 do 15.30 hodin. Permanentky jsou k dostání na ČČK - Kopeckého
840 nebo na Informačním centru města.
Senior doprava ČČK je provozována za podpory Města Ústí nad Orlicí, Pardubického kraje a Nadace Charty 77.
Centrum pro život: vzdělávací, relaxační
a volnočasové centrum pro seniory a nejen
pro ně, akce jsou určeny široké veřejnosti
Není-li uvedeno jinak, konají se akce v budově OS ČČK, Kopeckého 840, ÚO
Výstava ubrousků
1.-28.2. | 8.00-15.30 hodin
Vstup zdarma
Pečeme, vaříme
2.2. | 9.00 hodin
Výroba nepečených mandlových valentýnských srdcí, vstup zdarma
Odpolední výlet – vycházka
8.2. | 12.30 hodin | sraz
Odpolední výlet do Muzea řemesel v Letohradě, prohlídka expozice zubní a gynekologická ordinace. odjezd vlaku 12.46 hodin
do Letohradu. Sraz před budovou hlavního
vlakového nádraží Ústí nad Orlicí, vedoucí
akce: paní Zdena Urbanová
Poznámka: bližší informace a přihlášení na
tel. 776 765 659, přibližný návrat v cca 16
hodin, cena: 50,- Kč (cena obsahuje dopravu
a vstupné do muzea expozice D)
Senior bowling
15.2. | 10.00-12.00 hodin
Společné setkání při hře v bowlingu mezi
seniory. Místo konání: Bowling RADAVA
Ústí nad Orlicí, poznámka: nesoutěžní hra
je určena jednotlivcům i družstvům, nutná
pokračování na str. 6
www.ustinadorlici.cz
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V lednu se uživatelé prezentovali na Akademii speciálních škol a zařízení, kterou jako
každý rok pořádalo Klubcentrum Ústí nad Orlicí. Děkujeme pořadatelům za pozvání. Také
bychom chtěli poděkovat těm, kteří přispěli na sbírku “ Společně za úsměv 2016“ pro
naše zařízení, kterou pořádal Konzum Ústí
nad Orlicí.
12. 1. jsme zhlédli v ústeckém divadle hru
Naši Naši furianti, kterou nastudovala p. Lenka Janyšová , bylo to moc pěkné a hezky jsme
se pobavili.
Připravujeme se na lyžování ve Studnici a na
předtančení na plese ve Svitavách.
H. Zastoupilová, ved. služby

Český červený kříž

Sociální / zdravotní

pokračování ze str. 5
rezervace na tel.. 776 765 659, pro zarezervované hráče je akce ZDARMA (omezený počet účastníků)
Pečeme, vaříme
16.2. |9.00 hodin
Přijďte se naučit upéct muffiny a ochutnat,
vstup zdarma
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Šikovné ručičky – Keramika
23.2. | 15.00 hodin | sraz
Šikovné ručičky - výroba keramiky v keramické dílně ve Speciální základní škole. Sraz
v 15.00 hodin před budovou OS ČČK Ústí
n.O., Kopeckého 840, spolupořadatel akce:
Speciální základní škola, mateřská škola
a praktická škola Ústí nad Orlicí, vstupné:
úhrada spotřebovaného materiálu

Na program je nutné se přihlásit na tel: 775
765 659 nebo na ustinadorlici@cervenykriz.
eu. Děkujeme za pochopení
Cena programu na den: 50,- Kč (cena obsahuje svačinu, materiál pro zajištění programu)
Změna programu vyhrazena - informace
o programu a bližší informace na www.cckuo.cz
PŘÍMĚSTKÉ TÁBORY určené pro děti ve věku
od 7 do 12 let
I. turnus: 10. - 14. července 2017 Ústí n. Orlicí
II. turnus : 21. - 25. srpna 2017 Ústí n. Orlicí
Bližší informace a přihlášení na Oblastním
spolku ČČK Ústí nad Orlicí, Kopeckého 840,
tel. 775 765 659 nebo ustinadorlici@cervenykriz.eu, www.cckuo.cz
OSTATNÍ AKCE

SNOEZELEN: relaxační, multismyslová místnost. Bližší informace a objednání na tel. 775
765 659, vstupné 30,- Kč za 1 hodinu/osoba

18. března 2017
SPOLEČENSKÝ VEČER ČČK
čas: 20.00 - 02.00 hodin
místo konání: Kulturní dům v Ústí nad Orlicí
hudba: BETL BAND Vysoké Mýto
bohatá tombola, předtančení, občerstvení
vstupné: 110,- za osobu
vstupenky v prodeji na OS ČČK Ústí nad Orlicí (Kopeckého 840), na Informačním centru
města Ústí nad Orlicí nebo přes www.cckuo.cz

Bližší informace o akcích Centra pro život na
www.cckuo.cz
Změna programu Centra pro život vyhrazena

ČISTÍRNA, PRÁDELNA, OPRAVNA OBUVI,
PRODEJ ÚKLIDOVÝCH PROSTŘEDKŮ v nákupním centru NOVÁ LOUŽE

KAVÁRNIČKA V DOMOVĚ DŮCHODCŮ: otevřeno každý den kromě pondělí od 13.00 do
16.00 hodin

PROVOZNÍ DOBA: pondělí - pátek
od 14.00 do 18.00 hodin

Pravidelné akce:
KAVÁRNIČKA - CENTRUM SETKÁVÁNÍ: každý
čtvrtek od 8.00 do 15.30 hodin - přijďte si
popovídat se svými přáteli do Společenského
centra ČČK (společenské hry), Ústí nad Orlicí,
Kopeckého 840

PRO ČLENY ČČK
21. února 2017 - Valná hromada MS ČČK Ústí
nad Orlicí - zhodnocení roku 2016
Zasedací místnost SDH Ústí nad Orlicí (hasičárna u náměstí) od 15.30 hodin
PRO DĚTI
JARNÍ PRÁZDNINY
6. března 2017
Dopoledne plné her, soutěží a zábavy
7. března 2017
Dopoledne tvořivých činností
8. března 2017
Zimní putování, hry soutěže (dle počasí)
Program je pro děti připraven vždy od 8.00
do 12.00 hodin. Místo konání: budova OS
ČČK Ústí nad Orlicí
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ÚKLIDOVÉ SLUŽBY, DROBNÉ OPRAVY - SLUŽBY „HODINOVÉHO MANŽELA“
Bližší informace a objednání úklidové služby
na tel.: 773 001 088
Bližší informace a objednání služeb hodinového manžela na tel.: 775 765 659
MINI HOTEL NOVÁ LOUŽE
Přijede Vám návštěva a nevíte, kde přenocují, nabízíme vám krátkodobé ubytování ve
dvoulůžkových a čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, TV, internetem.
Bližší informace a objednání o ubytování na
tel.: 775 765 659

Svaz postižených civilizačními
chorobami, z.s. základní organizace Ústí n.O.
Pozvánka na divadelní představení „Stará
dobrá kapela“ v provedení DS Na tahu, Červený Kostelec (příběh o sjezdu abiturientů
gymnasia po 50 letech), Roškotovo divadlo
Ústí nad Orlicí, pátek 24. února 2017 v 19.30
hod. Cena pro člena 120 Kč, pro nečlena 140
Kč. Doprava tam i zpět je zajištěna (Hylváty v 18.45, Dukla v 18.50, Družba v 18.55,
Tvardkova v 19, Penzion v 19.05).
Přihlášky v Klubu důchodců – Sladkovně 1.
a 2. čtvrtek v únoru od 10 – 11.30 hod. nebo
telefonicky na č. 737 378 815.
Hezký zážitek přejí členové výboru ZO SPCCH

Jak se máme v domově

Domov důchodců zahájil generální výměnu
nábytku
Obyvatelé Domova důchodců na Cihlářské
ulici mají k dispozici osmdesát pokojů a téměř všechny jsou vybaveny nábytkem, pořízeným před několika desetiletími. Na konci
loňského roku byla proto zahájena dlouhodobá generální obměna, a v průběhu let 2016
– 2020 bude všechen zastaralý nábytek vyměněn za nový, modernější a pro obyvatele
bezpečnější a pohodlnější. Na nové vybavení
pokojů zahrnutých do první etapy – v přízemí
budovy B – finančně přispěla 60 000 Kč společnost RWE prostřednictvím nadace Život
90 – děkujeme!
Výměna nábytku se netýká lůžek – polohovací pečovatelská lůžka s elektrickým motorem
obměňujeme průběžně, každoročně nahrazujeme nejdéle sloužící lůžka lůžky novými.
Naši obyvatelé nastupují do Domova většinou v životní etapě, kdy už na lůžku tráví
stále více času a nutně potřebují dostatečné
pohodlí. Myslíme i na požární bezpečí, proto
jsou všechna naše lůžka trvale vybavena evakuačními podložkami.
Zaměstnanci Domova
www.dduo.cz
tel.: 734 793 446

Poděkování
Děkuji hospicovému týmu Charity, především sestřičkám, za dlouhodobou vynikající
odbornou pomoc i psychickou podporu při
péči o mého manžela Mgr. Ivo Dvořáka. Za

vzornou péči a hluboce lidský přístup k pacientům děkuji i sestře ústeckého Multiscanu, paní Zdence Kroulíkové.
M. Dvořáková
www.ustinadorlici.cz

Sociální / zdravotní

Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o. p. s., detašované pracoviště Ústí n.O.

Naším cílem je zapojit seniory a zdravotně
postižené do běžného života. Služba je poskytována ZDARMA.
Služba dále zahrnuje tyto činnosti: Nácvik
obsluhy běžných zařízení a spotřebičů, nácvik
péče o domácnost, nácvik péče o děti nebo
další členy domácnosti, nácvik samostatného pohybu, nácvik dovedností potřebných
k úředním úkonům, doprovody (na úřad,
do zaměstnání, k lékaři), nácvik schopnosti
využívat dopravní prostředky, nácvik efektivního hledání pracovního místa a vystupování při pracovním pohovoru, nácvik komunikačních dovedností a práce s informacemi,
nácvik základů znakového jazyka, podávání

informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a informační servis a zprostředkování dalších služeb.
Osobní asistence
Poskytováním této služby se snažíme, v co
největší míře umožnit zdravotně postiženým občanům, dětem a seniorům žít
soběstačný a plnohodnotný život v jejich
přirozeném prostředí. Za pomoci osobních
asistentů se mohou realizovat v osobním,
společenském a případně i pracovním životě. Osobní asistenti pomáhají uživatelům při
zvládání každodenních běžných činností, jako
je pomoc v domácnosti, v práci, ve školách,
v mateřských školkách, doprovody k lékaři,
na úřady, na nákupy a další, dle individuálních požadavků uživatele. Hlavním cílem je
větší množství služeb pomáhajících občanům
se zdravotním postižením a seniorům při začleňování do společnosti a při řešení jejich
osobních problémů vyplývajících z jejich
handicapu a pomoci člověku se zdravotním
postižením zvládnout prostřednictvím osobního asistenta ty úkony, které by zvládal sám,
kdyby neměl postižení.
Osobní asistenci poskytujeme nepřetržitě,
občanům od 1 roku. Cena za službu je do 18
let- 60 Kč za hodinu, od 18 hodin a o víkendu

Tříkrálová sbírka 2017 v Ústí nad Orlicí

Sbírka má pro Charitu velký význam, protože díky ní se daří podporovat některé služby,
a pomáhat tak lidem v nouzi. Z částky vykoledované v našem okrese je 65 % určeno přímo Oblastní charitě Ústí nad Orlicí. Ta obnos
použije na činnost služeb v regionu, např.
domácí hospicové péče nebo pečovatelské
služby.
Oblastní charita je za tuto pomoc velmi vděčná a děkuje všem, kdo do sbírky přispěli.
Ve farním obvodu Ústí nad Orlicí se koledovalo ve dnech od 5. – 8. ledna 2017, přičemž
koledování se zúčastnilo více než 110 dětí
a 40 vedoucích skupinek. Celkový výtěžek
sbírky v Ústí nad Orlicí činil: 201 894,- Kč
(z toho Tříkrálový koncert 11 824,-). Všem
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120 Kč za hodinu, od 18 let -70 Kč za hodinu,
od 18 hodin a o víkendu 130 Kč za hodinu.
Odborné sociální poradenství
Můžete nás kontaktovat s nejrůznějšími dotazy a problémy. Jedná se například o pomoc
v orientaci v systému sociálního zabezpečení ČR a to zejména v oblasti státní sociální
podpory, příspěvku na péči, dávek pomoci
v hmotné nouzi, průkazů osob se zdravotním
postižením, příspěvku na mobilitu, příspěvku
na zvláštní pomůcku atd. Můžete se na nás
také obrátit při sepisování žádostí, námitek,
odvolání a s vyplňováním formulářů. Naše
pomoc také spočívá v podpoře při hledání
vhodného pracovního místa a při sepisování
strukturovaného životopisu. Při řešení situace vám bude umožněna práce na počítači,
využití scanneru, tiskárny a telefonu. Neváhejte se na nás obrátit.
Půjčovna kompenzačních pomůcek pro děti
se zdravotním postižením
Zapůjčit si u nás můžete dětský invalidní
vozík, autosedačku, berle, chodítka, dětské
kolo, mobilní a pojízdnou sedačku.
Kde nás najdete: Čs. armády 1181
(vysoká budova Rieter – 3. podlaží), ÚO,
tel: 465 525 324, 775 693 985, 775 693 983
web: www.czp-pk.cz

Stomatologická pohotovost

koledníkům i vedoucím skupinek náleží
upřímný obdiv za jejich odhodlání navštívit
domácnosti v tak extrémně chladném dni.
Sbírka byla podpořena Tříkrálovým koncertem. Všem hudebníkům náleží obrovské
poděkování za jejich výkon a podporu zcela
zaplněný kostel je odměnil dlouhotrvajícím
potleskem.
Tříkrálová sbírka by se v takovém rozsahu
neuskutečnila bez podpory dětí, vedoucích
skupinek, kterým náleží vyjádřit obdiv za
nasazení, poděkování a především velký dík
náleží všem, kteří přispěli finančním darem
do pokladniček.
Podrobné informace o výsledcích sbírky
a použití prostředků z Tříkrálové sbírky najdete včetně fotografií na webu www.uo.charita.cz.
Vše dobré v novém roce a děkujeme.
Za Oblastní charitu Ústí nad Orlicí
Petr Lipenský a Ludmila Moudrová

4.-5.2. – MUDr. Veronika Kubásková,
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 604 463 997
11.-12.2. – MUDr. Ladislav Židek,
Kollárova 605, Choceň, tel.: 465 471 324
18.-19.2. – MUDr. Milena Židková,
Kollárova 605, Choceň, tel.: 465 471 223
25.-26.2. – MDDr. Richard Bado,
F.V. Krejčího 405, ČT, tel.: 465 530 247

SONS ČR z.s. obl. pobočka
Česká Třebová
Poděkování
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR z.s. Oblastní odbočka Česká
Třebová, touto cestou děkuje Městu Ústí nad
Orlicí, za poskytnutou finanční podporu ve
výši 5 000Kč na činnost v roce 2016.
pokračování na str. 8
www.ustinadorlici.cz
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NABÍZÍ TYTO SLUŽBY:
Sociální rehabilitace: Jste senior nebo osoba
se zdravotním postižením a chcete umět pracovat na počítači?
Dostal/a jste tablet a nevíte, jak ho ovládat?
Přejete si komunikovat s blízkými přes e-mailovou poštu a nevíte jak na to?
Pracovníci Vás proškolí v požadované oblasti,
pomohou Vám pochopit výpočetní techniku.
Projdou s Vámi základní obsluhu počítače/
tabletu, provedou Vás krásami internetu,
naučíte se ovládat základní programy jako
je Microsoft Word, Excel nebo PowerPoint
a mnoho dalšího podle Vašich potřeb.

Sociální / zdravotní

pokračování ze str. 7
Naše organizace zajišťuje odborné sociální
poradenství, poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek a aktivizační služby pro občany se zrakovým hendikepem.
Bílá pastelka - poděkování
Sjednocená
organizace
nevidomých
a slabozrakých ČR z.s. Oblastní odbočka

Česká Třebová touto cestou děkuje studentům Zdravotnické školy Ústí n.O. za aktivní
pomoc při celonárodní sbírce Bílá pastelka,
která se konala dne 12. října 2016.
V našem městě se studentům školy podařilo
prodat pastelky za 5 290Kč. Celostátní výtěžek sbírky činil 2 062 480Kč.

Děkujeme všem dárcům, kteří nás podpořili
zakoupením bílé pastelky, symbolu světa zrakově hendikepovaných.

Zpívánky s Martinou
st 1., 8., 15. a 22.2. | 9.00-10.00 hod.
Přijďte si s dětmi zazpívat a zatancovat
s Martinou Hermanovou při doprovodu kláves, flétny nebo kytary

Od 8:30 hod. - děti do cca 1 roku ležící, lezoucí, od 9:30 hod. - děti od cca 1 roku chodící
Přijďte si s dětmi zacvičit pod vedení fyzioterapeutky Veroniky Duškové (775 290 683).
Cena 60,- / 40min.

Drátované zápichy
st 1.2. | od 15.00 hod.
Srdíčka, kytičky, zvířátka – jak je libo. Černý
drát a barevné korálky jdou náramně dohromady

Jóga pro děti a dospělé
po 6., 13., 20. a 27.2. | 16.00 – 17.00 hod.
Miluška Spíchalová s námi bude pravidelně
každé pondělí cvičit jógu. Od 16 hodin se těší
na děti od cca 2 let a od 17 hod na dospělé.
S sebou karimatku, volný oděv a pití. Vstupné
40,- / lekce

Další informace naleznete na
www.bilapastelka.cz

Pro děti a mládež
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Mateřské centrum Medvídek

PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí od 8:00 do 12:00 hod. - Cvičení rodičů s dětmi s Veronikou
Pondělí od 16:00 do 18:00 hod. – Jóga pro
děti (od 16 hod.), jóga pro dospělé (od 17
hod.)
Úterý od 9:00 do 12:00 hod. - Nemluvňátka,
volná herna, k dispozici je vám každé úterý
profesionální pěstounka
Středa od 9:00 do 10:00 hod. – Zpívánky
s Martinou
od 10:00 do 12:00 hod. – Přednášky dle programu, volná herna
Čtvrtek od 9:00 do 10:00 hod. – Přednášky
dle programu, volná herna
Pátek od 9:00 do 12:00 hod. - Nosíme a šátkujeme, nemluvňátka, těhulky (nejen nosící
rodiče a nosící se děti)
Pondělí - Pátek od 14:00 do 16:00 hod. - Volná herna případně tvořivé odpoledne dle
programu

Žijeme spolu – lokální potraviny, výrobky,
bezobalové zboží
pá 3.2. | 9.30 hod.
Eliška Hufová ze sdružení Žijeme spolu v Orlických horách si s vámi bude povídat o lokálních potravinách, výrobcích a bezobalovém
zboží. Víte, jak se k podobným produktům
dostat?

Kontakt: Míla Crhonková 605/774569, Katka Fišarová 605/965463, medvidekuo@seznam.cz, www.medvidekuo.cz, FB – Mateřské centrum Medvídek, Ústí nad Orlicí
Za finanční podpory Konzumu, Města Ústí
nad Orlicí, Pardubického kraje

Nosíme a šátkujeme
každý pá | 9.00 – 12.00 hod.
Přijďte mezi nosící rodiče, kteří se schází pravidelně každý pátek. Objevte kouzlo nošení
dětí v šátcích a ergonomických nosítkách.
Program si utváří skupinka sama

Každý pracovní den Vám po předchozí domluvě rády pohlídáme děti v Dětském klubu
Fialka

Cvičení pro rodiče s dětmi od 4 měs. do cca
2 let pro předem přihlášené
po 6., 13., 20. a 27.2. | cvičení
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Kavárnička
čt 2.2. | od 9.00 hod.
Tvoření pro děti s Miluškou
čt 2., 9., 16. a 23.2. | 9.30 – 10.30 hod.
Přijďte s dětmi do Medvídka! Miluška Spíchalová si pro Vás každý týden připraví rozmanité tvoření

Podpůrná skupina kojících maminek
út 7.2. | 10.00 hod.
Přijďte se podělit o své zkušenosti, nabrat
sílu a podporu a získat odpovědi na otázky
a odbornou pomoc při kojení od certifikované lektorky Kataríny Konopíkové z o.z. Mamila. Hlaste se, prosím, předem na tel. 608 375
333 nebo e-mailu nitrek@azet.sk. Vstupné
60,- Skupinka se sejde pouze při min. počtu
4 účastníků
Baby masáže
út 14. a 28.2. | 9.30 hod.
Srdečně Vás zveme na kurz masáží kojenců
a malých dětí, kde se naučíte celkovou masáž a seznámíte se s využitím aromaterapie.
Masáže = harmonizace a podpora správného
vývoje. Kurz bude probíhat od min. počtu
2 do max. 7 účastníků. Cena pro maminky
s dětmi je 580,- Kč, pro těhotné 480,- Kč. (Lze
domluvit i individuální masáže u Vás doma
za 680,-Kč max. do 15km). Cena zahrnuje
obě lekce (1lekce - 60 minut), masážní olej
od SALOOS a masáž pro maminku. Na kurz
se, prosím, předem objednávejte na tel. čísle
775 290 683
www.ustinadorlici.cz

Pro děti a mládež

Těhotenství, porod, šestinedělí s Pavlínou
čt 23.2. | 10.00 – 12.00 hod.
Každý poslední čtvrtek (POZOR ZMĚNA)
v měsíci je pro vás v MC připravená Pavlína
Marešová, která Vám zodpoví Vaše dotazy ohledně těhotenství, přípravy k porodu,
bezplenkové komunikační metody, šátkování
a všeho, co Vás kolem daného období ženy
zajímá
Velký dětský maškarní rej
út 28.2. | 16.00 hod.| Kulturní dům
Maškarní ples s písničkami, tancem a zábavou pro celou rodinu. Celým programem
provází Ledová královna paní Kaplanová se
studenty SZŠ. Vstupné 50,- / rodina s jedním
dítětem, 80,- / rodina se dvěma a více dětmi
NA 20. - 23. BŘEZNA PRO VÁS OPĚT PŘIPRAVUJEME TRADIČNÍ JARNÍ BAZAR

Rodinné centrum Srdíčko

Dům dětí a mládeže DUHA

NOVÉ KROUŽKY:
VZDUŠNÁ AKROBACIE pro děti a dospělé.
Kroužek pokračuje s novou vedoucí, všichni
účastníci se musí znovu elektronicky přihlásit. Od února do května, v pátek - 90 min.
Vedoucí: Růžena Lišková. Cena děti – 600 Kč,
dospělí – 800 Kč
AKCE PRO ŠKOLY:
1. a 2.2. - Okresní kolo Olympiády v českém
jazyce pro ZŠ a SŠ
8.2. - Okresní kolo Soutěže v cizích jazycích –
němčina pro ZŠ
14.2. - Okresní kolo Soutěže v cizích jazycích
– angličtina pro ZŠ
16.2. - Okresní kolo Soutěže v cizích jazycích
– angličtina pro gymnázia a SŠ

Smaltování
po 6.2. | 10.00 hodin
Výroba originálních šperků
Smaltování
po 13.2. | 10.00 hodin
Smaltování
po 20.2. | 10.00 hodin

Provozní doba: (během této doby začátky
programů cca 10.00-10.30 hod., pobytné 30
Kč/1 dítě, 40 Kč/více dětí, možnost měsíční
permanentky – 150 Kč/1 dítě, 200 Kč/více
dětí)
Kontakt: Mgr. M. Dostrašilová,
tel.: 604 313 249, 603 976 036, e-mail: rcsrdicko@jbuo.cz, www.rcsrdicko.estranky.cz
Práci Rodinného centra Srdíčko podporuje
MPSV, Pardubický kraj a město Ústí nad Orlicí
Po: 8.30 – 12.30 - Herna, výtvarná dílna (především) pro dospělé
St: 8.30 – 12.30 - Herna, prográmek pro děti
- zpívání a vyrábění
Pá: 8.30 – 12.30 - Herna, baby angličtina
Pondělní výtvarné dílny (cena dle spotřeby
materiálu):
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TOČENÍ NA KRUHU
Kurz je určen pro dospělé ve skupině po 6
účastnících. Zahrnuje 5 lekcí vždy v sobotu
dle dohody od 9 do 13 hodin.
Cena: 1 400 Kč (zahrnuje materiál)
PŘIPRAVUJEME NA JARNÍ PRÁZDNINY:
6. – 10. března 2017
Program: stavebnice Geomag, bowling, 3D
kino, Hvězdárna Hradec Králové, Lasergame Pardubice, tvořivá dílna a výlet do okolí.
Cena: 1 000 Kč (zahrnuje vstupné, jízdné, 1x
oběd v Radavě, pojištění)
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Základy háčkování
st 15.2. | 15.00 hod.
S sebou nepotřebujete nic, jen trochu trpělivosti. Řetízkové oko, krátký sloupek, polosloupek...

Odpolední programy: (multifunkční sál,
1. patro nebo ZAMBAR, přízemí, vchod ze
dvora)
Klub EXIT – pro mládež
každý pá | 17.00 – 19.00 hodin
Kontakt: Martin Kalášek, tel.: 739 420 287
Klub deskový her s kavárnou
každý pá | 18.00 – 24.00 hodin
Kontakt: Bc. Dan Dostrašil, tel.. 603 913 885
Jednorázové akce
Kurz výchovy dětí
ne 5. a 12.2. | 10.30 hod. | sál RC
Kurz od manželů Leeových, autorů Manželských večerů – pro rodiče dětí do 10 let a nastávající rodiče, 3. a 4. lekce

Dětský karneval
ne 26.2. | 16.00 hod. | Kulturní dům
Každé malé dítě miluje převlékání, hudbu,
tanec, hry a soutěže. To všechno si může
užít na našem karnevalu uspořádaném ve
spolupráci s našimi hosty z Litovle na téma
superhrdinů, vstupné: dítě 60, dospělý 40,
rodina 150 Kč
Úzkost a stres
po 27.2. | 10.00 hod. | herna RC
Beseda se zdravotníkem, lektor Martin Kalášek
Dámská jízda
po 27.2. | 20.00 hod. | Zambar

Dětský karneval na ledě
Církev bratrská v Ústí nad Orlicí pořádá
v neděli dne 26.2.2017 již 6.ročník ,,Dětského karnevalu na ledě“ na zimním
stadionu v Ústí nad Orlicí od 14.00 hod.
V rámci karnevalu vystoupí krasobruslařský oddíl z České Třebové. Pro děti jsou
připravené hry, soutěže a drobné odměny. Na závěr proběhne losování vstupenek o věcné ceny. Vstup zdarma.
www.ustinadorlici.cz

Pro děti a mládež

Pozvánka Klubu EXIT

Klub deskových her EXIT zve na kvalifikační
turnaj v karetní hře DOMINION
Kdy: 18. února 2017,(sobota) od 9.30 do cca
15 hodin.
Kde: budova Jednoty bratrské v centru města, vedle autobusového nádraží
Startovné: 30 Kč
Ceny: deskové a karetní hry
Prezence účastníků od 9.30 hodin.
Na turnaj se můžete registrovat na dominiontour.cz, kde najdete i další informace.

KURZY základů křesťanské víry - KURZY ALFA

Od úterý 9. února od 18.00 hodin začíná v Jednotě bratrské v 1. patře nový běh
KURZŮ ALFA, který během 12 večerů a jednoho víkendu seznámí účastníky se základy

křesťanské víry. Kurz vznikl v Londýně v prostředí anglikánské církve, ale dnes již probíhá
ve 170 zemích světa. Setkání začíná společnou
večeří, následuje interaktivní promluva a pak
diskuze u stolů na dané téma. Kurz je zdarma,
dobrovolné příspěvky na občerstvení uvítáme.
V Ústí n. Orl. se kurzy Alfa pořádají již od roku
2000. Více o kurzu najdete na www.kurzyalfa.
cz. Kapacita je omezena, proto prosíme o přihlášení do kurzu na e-mailu sbor@jbuo.cz.
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Hru Dominion i s jejími rozšířeními a spousty dalších her si můžete vyzkoušet na klubu
deskových her, každý pátek v Mléčném baru
Jednoty bratrské, od 18 do 24 hodin, vstup
zdarma, díky podpoře Města Ústí nad Orlicí.

Kultura

Klubcentrum Ústí nad Orlicí
Informace: KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí,
tel.: 736 503 564, 606 684 449, info@klubcentrum.cz. www.klubcentrum.cz

Nabídka pořadů – únor 2017
Předprodej: Informační centrum Městského úřadu, budova radnice, tel.: 465514271
a kancelář Klubcentra, Lochmanova ul. 1400,
Ústí n. O. Rezervační a prodejní systém on-line.
2 / 2017

Fotosvět Aleny Pirklové
do 15.2. | foyer Roškotovo divadla
Výstava fotografií českotřebovské cestovatelky, milovnice námořního jachtingu a fotografky Aleny Pirklové. Přístupná vždy v čase
konání akcí v divadle.

Symfon Quartet
S písní napříč staletími
út 14.2. | 19.30 hodin | ZUŠ J. Kociana
Profilový koncert složený z českých a světových písní od renesance až po současnost. .
Koncertní předplatné - zbývající vstupenky
v omezeném počtu v předprodeji a hodinu
před začátkem koncertu u pokladny.
Vstupné 160 Kč

www.ustinadorlici.cz

Kultura

Wolkrův Prostějov
čt 16.2. | 9.00 hodin | Kulturní dům
Oblastní kolo přehlídky sólových recitátorů
Veselá pouť
so 18.2. | 15.00 hodin | Roškotovo divadlo
Pohádka pro děti, vstupné 50 Kč
J. Hubač: Stará dobrá kapela
pá 24.2. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
DS NA TAHU Červený Kostelec
Inscenace, kterou červenokostelečtí ochotníci úspěšně zahráli i na slavných prknech pražského Činoherního klubu…Několik starých
lidí se setkává ve chvíli, kdy každý z nich bilancuje životní cestu, kterou už má za sebou.
V Hubačově uměleckém ztvárnění se příběh
o sjezdu arbiturientů píseckého gymnázia po
padesáti letech stává silnou výpovědí o přetrvávající síle přátelství, a také dramatickou
konfrontací lidských osudů a charakterů.
První soutěžní představení Orlické Thálie
2017. Divadelní předplatné - zbývající vstupenky v omezeném počtu v předprodeji a hodinu před začátkem představení u pokladny
divadla. Vstupné 160 Kč
O životě a moři
út 28.2. | 19.00 hodin | Roškotovo divadlo
Beseda s Rudolfem Krautschneiderem. Setkání s dřevorubcem, stavitelem lodí, mořeplavcem, spisovatelem, muzikantem, filmařem i fotografem bývají vždy velmi zajímavá
a inspirativní. Jistě tak tomu bude i tentokrát.
Vstupné 70 Kč

3D Kino Máj
Velká čínská zeď | čt 2.2. | 19.30 hodin
Akční / Fantasy, USA, Čína, české titulky,
vstupné 110 Kč

David Bowie je …| so 4.2. | 19.30 hodin
Hudební, Velká Británie, české titulky, vstupné 150 Kč

Mlčení | so 18.2. | 19.30 hodin
Historický, Mexiko, Tchaj-wan, USA, české
titulky, vstupné 120 Kč

Psí poslání | ne 5.2. | 17.00 hodin
Rodinný, USA, české znění, vstupné 100 Kč

Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa 3D
| ne 19.2. | 17.00 hodin
Animovaný, USA, české znění, vstupné 120
Kč

Resident Evil: Poslední kapitola | ne 5.2. |
19.30 hodin
Sci-fi, Německo, Austrálie, Kanada, Fr., české
titulky, vstupné 100 Kč
Miluji tě modře | po 6.2. | 19.30 hodin
Komedie, ČR, vstupné 110 Kč

Kruhy | po 20.2. | 19.30 hodin
Horor, USA, české titulky, vstupné 120 Kč

Psí poslání – Senior kino | st 8.2. |
14.30 hodin
Rodinný, USA, české znění, vstupné 60 Kč

Spojenci | út 21.2. | 19.30 hodin
Drama, USA, české titulky, vstupné 110 Kč

Fantastická zvířata a kde je najít | st 8.2. |
19.30 hodin
Dobrodružný, Velká Británie, USA, české
titulky, vstupné 110 Kč
Padesát odstínů temnoty | čt 9.2. |
19.30 hodin
Romantický, USA, české titulky, vstupné 140 Kč
Anděl Páně 2 | so 11.2. | 17.00 hodin
Pohádka, ČR, vstupné 100 Kč
Lego® Batman film | so 11.2. | 19.30 hodin
Animovaný, USA, české titulky, vstupné 100 Kč
La La Land | ne 12.2. | 17.00 hodin
Muzikál, USA, české titulky, vstupné 100 Kč
Já, Daniel Blake | ne 12.2. | 19.30 hodin
Drama, Velká Británie, Fr, české titulky,
vstupné 90 Kč

T2 Transpotting | st 22.2. | 19.30 hodin
Drama, Velká Británie, české titulky, vstupné
120 Kč
Bába z ledu | čt 23.2. | 19.30 hodin
Komedie, ČR, vstupné 120 Kč
Lego® Batman film | so 25.2. | 17.00 hodin
Animovaný, USA, české titulky, vstupné 120 Kč
Padesát odstínů temnoty | so 25.2. |
19.30 hodin
Drama, USA, české titulky, vstupné 130 Kč
Pes ro(c)ku | ne 26.2. | 17.00 hodin
Animovaný, Čína, USA, české znění, vstupné
110 Kč
John Wick 2 | ne 26.2. | 19.30 hodin
Akční, USA, české titulky, vstupné 110 Kč

Intimní osvětlení | po 13.2. | 19.30 hodin
Drama, Československo, vstupné 70 Kč

Několik slov k Senior kinu

Padesát odstínů temnoty | út 14.2. |
19.30 hodin
Romantický, USA, české titulky, vstupné 140 Kč

Fandové filmu v našem městě jistě zaznamenali, že Klubcentrum přišlo v posledních měsících minulého roku s novinkou, tzv. Senior
kinem. Kvůli některým dotazům vysvětlujeme: podmínky projekce v odpoledním čase
za snížené vstupné jsou upraveny na míru
především starším občanům našeho města,
avšak není podmínkou, aby návštěvník spadal do seniorského věku. Při návštěvě filmového představení uváděného v rámci Senior
kina není nutné se prokazovat žádným průkazem, platí pouze to, že kdo má chuť a čas,
může do kina přijít. Zájem o představení Senior kina v Kině Máj nás samozřejmě těší.

Bezva ženská na krku – Senior kino |
st 15.2. | 14.30 hodin
Komedie, ČR, vstupné 60 Kč
Kino „Naslepo“ | st 15.2. | 19.30 hodin
Komedie? Akční? Drama?, Vstupné?

Kruhy | pá 3.2. | 19.30 hodin
Horor, USA, české titulky, vstupné 120 Kč

T2 Transpotting | čt 16.2. | 19.30 hodin
Drama, Velká Británie, české titulky, vstupné
120 Kč

Spojenci | so 4.2. | 17.00 hodin
Drama, USA, české titulky, vstupné 120 Kč

Zlato | pá 17.2. | 19.30 hodin
Drama, USA, české titulky, vstupné 100 Kč
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Lék na život | ne 19.2. | 19.30 hodin
Horor, USA, české titulky, vstupné 120 Kč

Tomáš Fiedler, produkční kina,
Klubcentrum
www.ustinadorlici.cz

[ 13 ]

Kino „Naslepo“
st 15.2. | 19.30 hodin | Kino Máj
Pro velký úspěch prosincové premiéry pokračujeme! Jdete do kina a nevíte na co, vstupenku nepotřebujete, pohodlně se usadíte
a výběr filmu zajistí produkční kina. Podle
svého uvážení pak můžete při odchodu věnovat dobrovolný příspěvek.

Kultura

Městské muzeum

Opět nové výstavy v muzeu
Hned 9.února 2017 v 17.00 hodin se otevřou
vernisáží 2 nové výstavy.
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TAJEMNÝ SVĚT LIŠEJNÍKŮ zapůjčený z Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad
Kněžnou Vás učaruje nádherou organismů,
kterých si naše oči v přírodě často ani nevšimnou. Seznámíte se s prací lichenologa,
pochopíte nezastupitelnou funkci lišejníků
v naší přírodě a díky makrofotografiím a keramickým modelům objevíte jejich krásu.
Nejen děti si zde budou moci vyzkoušet sedět na sobovi nebo si podat ruku s malým
eskymákem.
MUDr. František BARCAL – výstava věnovaná stému výročí od úmrtí ústeckého lékaře
a mecenáše MUDr. Františka Barcala, který
významně přispěl vývoji zdravotnictví v Ústí
nad Orlicí, je zpracovaná studentkou v rámci
vysokoškolské praxe. Dokumenty a fotografie
z vysokomýtské nemocnice pořízené během
první světové války doplní dobové lékařské
nástroje, které zapůjčilo Regionální muzeum
v Litomyšli.
Nadále bude možné prohlédnout si po 70
letech nejen betlém Antonína Kellnera v ševcovském interiéru, ale i další malované papírové celky tolik typické pro náš region.
Příznivce lyžování zveme zároveň na výstavu
SKÍČKO , která již probíhá a připomíná proběhlé ročníky této soutěže i úplné začátky
lyžování v Ústí.
Výstavy jsou doprovázeny dětskými programy.
Výstava „Velká voda přišla“ - VÝZVA!
Pro připravovanou výstavu „Velká voda přišla“ bychom rádi požádali veřejnost o fotografie zachycující povodeň v roce 1997
v Ústí nad Orlicí a okolí. Vlastníte-li snímky
a jste ochotni je zapůjčit k okopírování a vystavení, kontaktujte v Městském muzeu
pana Ladislava Wochotze (tel.č. 465 524
687, wochotz@muzeum-uo.cz, správce sbírky fotografií), do 1. května 2017. Předem
děkujeme.
Za Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
Markéta Výborná, produkční
2 / 2017

Kultura

Městská knihovna

15. 2. – 14.00 hodin - Trénink paměti pro
seniory
15. 2. – 18.00 hodin - Mgr. Pavel Holásek:
Od praotce Čecha k postindustriátu: česká
krajina v napětí přírody a kultury - přednáška
z cyklu Akademie volného času
16. 2. – 16.00 hodin - Pohádka o tučňácích
- čtení a tvoření pro děti do 8 let, 10 Kč na
materiál.

28.2. – 18.00 hodin - Přednáška Kateřiny Zelinkové: Gastroterapie. Během semináře se
bavíme o tom, co nám způsobuje překyselení
organismu a jak se ho zbavit, o propojení psychiky a zažívání, skladbě potravin, nápojích,
o stravování podle barev a biorytmů našeho
těla i o společenské stránce „hodování“.
VÝSTAVA:
Svět hor - krajina, procesy, rizika. Výstava
bude v Městské knihovně od 1. února do 31.
března 2017.
Výstava zapůjčená z Knihovny geografie
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
v Praze.

Malá scéna – program na únor
Jak se stanou úspěšní zvěrolékaři ještě úspěšnějšími podnikateli… … a nejen o tom. Vstupné 50 Kč

Fotografie Miata Mandice
2.2. – 28.2. | výstava
Průřez tvorbou M. Mandice k jeho životnímu
jubileu – 70 let.
Šíleně šťastná
2.2. | 19.00 hodin
Itálie / Francie, 2016, 116 min. / režie: Paolo Virzì. Nenadálé přátelství dvou žen, které
vyústí v bláznivý a dojemný útěk v touze po
troše štěstí v onom blázinci pod širým nebem, kterým je svět zdravých. Vstupné 80 Kč,
členové FK 60 Kč
Jazz Jam
3.2. | 19.00 hodin
Jazz Jam v Baru Malá scéna. Rezervace míst
k sezení na tel. čísle 733 61 77 21.
O rytíři Wyndovi a zakleté Markétce
5.2. | 15.30 hodin
Prastará rytířská pohádka o tom, jak je důležité vyvážit odvahu a rozhodnost s rozvážností a citem. Příběh plný dobrodružství,
napětí, strašných úkladů i hrdinských činů
vyprávějí dvě odvážné a citlivé herečky se
svými marionetami.
Vstupné 60 Kč, děti do deseti let 40 Kč
Večer s… Hanou a Zdeňkem Velebnými
5.2. | 18.00 hodin

Koudelka fotografuje Svatou zem
8.2. | 19.00 hodin
Německo, Česká republika / 92 min. / režie:
Gilad Baram. Jedinečný a intimní pohled na
tvůrčí proces Josefa Koudelky, jednoho z největších žijících mistrů fotografie. Vstupné 70
Kč, 40 Kč členové FK, studenti a důchodci
Severská filmová zima
11. – 12.2. | 16.00 a 18.00 hodin
Severní vítr vtrhne do našeho kina a přinese s sebou minifestival bláznivých seversky
absurdních komedií i drsných dramat bez
záruky happy endu. Vstupné 80 Kč, členové
FK 60 Kč
11. 2. Pozdravy ze severu. Švédsko / 2015 /
režie: Lisa Siwe. V 16 hod.
11. 2. 1944: Přinuceni k boji. Estonsko, Finsko / 2015 / režie: Elmo Nüganen. V 18 hod.
12. 2. Simonův vesmír. Švédsko / 2010 / režie: Andreas Öhman. V 16 hod.
12. 2. Ženy v příliš velkých pánských košilích.
Norsko / 2015/ režie: Y. Sve Flikke. V 18 hod.
Umění starověkého Říma a křesťanské antiky
14.2. | 18.00 hodin
Cyklus přednášek o umění nazvaný Nejstarší
umění - od jeskyně ke katedrále. Přednášející Marie Uhlířová. Vstupné 50 Kč, studenti
a důchodci 30 Kč

pokračování na str. 15
www.ustinadorlici.cz

Kultura

pokračování ze str. 14
Noc bezMoci
16.2. | 19.00 hodin
Makedonie, ČR, Slovinsko / 2015 / 89 min. /
režie: Ivo Trajkov. Jedinečná filmová povídka
Jana Procházky zůstala, mění se doba a dějiště. Ministerský náměstek a jeho žena, které
v trezorovém snímku hráli R. Brzobohatý a J.
Bohdalová, nyní žijí v 90. letech v Makedonii.
Vstupné 80 Kč, členové FK 60 Kč
Hudební JAM a PPS
17.2. | 19.00 hodin
Bar Malá scéna. Hudební JAM s PPS. Host večera: Jakub Dryml (Mother´s Angels). Rezervace míst na tel. čísle 733 61 77 21.
GRI-GRI africké rytmy
25.2. | 19.00 hodin
Po roční odmlce Vás opět srdečně zveme na
koncert vysokomýtské skupiny GRI-GRI do
Malé Scény v Ústí nad Orlicí.
Vstupné 80 Kč, studenti a děti do 18 let let 40
Kč, ZTP a Masajové zdarma

Pozvánka DS Vicena

Koncert Adele Tribute

Divadelní spolek VICENA srdečně zve na další reprízu úspěšné komedie Donalda Churchilla NATĚRAČ v provedení členů DS Vicena – Michala Blažka, Martiny Kodytkové, Evy
Stejskalové a Květy Richterové.
Představení se uskuteční v Roškotově divadle
v pátek 10. února v 19.30 hodin. Předprodej
vstupenek v informačním centru v budově
radnice.

Máte rádi britskou zpěvačku Adele? Hity jako
Skyfall, Hello nebo When We Were Young?
Chcete je slyšet živě? Přijďte na koncert revivalové skupiny Skyfall Adele Tribute, který
se uskuteční v sobotu 4.2.2017 v 19.00 hod.
v koncertním sále ZUŠ Jar. Kociana. Vstupenky jsou v předprodeji v knihkupectví Flétna.

Svatební inspirace
Penzion Koliba Hrádek pořádá ve dnech
25. a 26. února 4. ročník „Svatební inspirace“. Jste srdečně zváni!

Sportovní ples
FK Kerhartice pořádá v pátek 24. 2. 2017 od
20.00 hod. v sokolovně v Kerharticích tradiční Sportovní ples. K tanci a poslechu hraje Dreams of Rock z H. Králové. Předprodej
vstupenek 18. 2. 2017 v restauraci U Kačera
v Kerharticích. Cena vstupenek v předprodeji
90,-Kč, v den konání plesu 110,-Kč.
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LiStOVáNí. Láska a tělo
28.2. | 20.00 hodin
V rámci nového turné s knihou Láska a tělo
můžete s tímto erotickým LiStOVáNím slavit
narozeniny autora knihy, Arnošta Lustiga,
tedy jeho nedožité devadesátiny. Cyklus scénických čtení. Láska a tělo (Arnošt Lustig).
LiStOVáNí.cz
Vstupné 80 Kč / studenti a důchodci 50 Kč
Změna programu vyhrazena. Aktuální informace najdete na www.msuo.cz

Příspěvky zastupitelů města
V souladu s tiskovým zákonem č. 46/2000
Sb., zveřejňujeme příspěvky členů Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí.
Na časté dotazy čtenářů, proč je poskytován prostor pro členy zastupitelstva města,
odkazujeme na § 4a tiskového zákona:
„Vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku je povinen poskytovat
objektivní a vyvážené informace
o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory
členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku.“
ŘEHÁČEK: Ústecký podmíráček
Jejda! Zítra je silvestr a já zapomněl na
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rachejtle! Ve dveřích oznamuji ženě, že
musím na nákup a hrnu se rychle z domu.
„Nikam nejedeš! Změna plánu. Zítra se jde
se sousedy na náměstí na ten městský ohňostroj.“ „No super, takže to mám bez práce,“
říkám si a dávám zpátečku.
Silvestr. Za pět šest stojíme všichni natěšeně
na náměstí a čekáme, až to začne. Dost mě
udivuje ta řídkost davu. Před pár lety, když
jsem tu byl naposled, bylo lidí jak na Káju
Gotta. Brzo pochopím proč. Už to lítá! Světlo, barvy, rámus a … konec. Už? Fakt konec?
Otáčí se na mě syn a říká: „Tak to doma bejval delší.“ Přehání, ale žádné nadšení. Rodí se
nápad. Dva jsou víc než jeden, takže vyrážíme ještě do Třebové. Na ohňostroj.
Je sedm a třebovské náměstí je nabité
k prasknutí. Tipuji trojnásobek lidí vůči Ústí.
A už to začalo! A ohňostroj trvá a trvá a trvá.

Konec je dechberoucí. Říkám si, že Třebová
dnes dala Ústí jasně na pr… A děti jsou už
konečně spokojené. Otáčí se ke mně soused
a říká, že si oba ohňostroje nahrál. Ten ústecký prý trval necelé tři minuty a třebovský
necelých dvanáct. Byl tedy zhruba čtyřikrát
delší. ČTYŘIKRÁT! Cestou z náměstí potkávám další Oušťáky. Už chápu, proč bylo v Ústí
tak řídko a tady k prasknutí.
Závěrem ještě návrh pro současné vedení našeho města. V roce 2017 oželte nákup několika soch svatých a za ušetřený krejcar zaplaťte
ohňostroj, který nebude dělat Ústí ostudu.
Moc bych se přimlouval.
Autor je zastupitel za ČSSD, rehacek@muuo.cz
(redakčně neupraveno)
www.ustinadorlici.cz

Sport

ST-AR Klub v únoru 2017

Florbalový klub OT ve Švédsku

11.2. - Naučná stezka „Mezi Orlicemi“. Trasa
vede z Čermné n. Orl. do Chocně. Sraz účastníků je v 8.10 h na novém nádraží ČD, odjezd
vlaku v 8.23 h. Délka trasy asi 15 km, návrat
do 16.30 h.

Začátkem roku 2017 se podařilo florbalovému klubu Orlicko-Třebovsko zúčastnit největšího florbalového turnaje mládeže na světě
„Gothia cup“. Turnaje se účastnilo 423 družstev ze 7 zemí. Českou republiku pak zastupuje více jak dvacítka týmů hráčů ve věku od
11 - 18 let.
Tým OT složený převážně z ročníků 2003
a 2004 odcestoval již 3.1.2017 směr Göteborg. Následovalo přípravné utkání a ve
čtvrtek 5.1.2017 vypukl turnaj naplno. Skupina 2 byla obsazena čtyřmi švédskými týmy.
Kluci bojovali a snažili se držet krok, ale potvrdila se síla tohoto sportu v jeho kolébce.
Následně přišla fáze vyřazování. V sobotním
dopoledni OT nastoupilo proti švédskému
BK Vålberg. Utkání bylo od začátku velmi

25.2. - „Z Brandýsa nad Orlicí do Ústí nad
Orlicí“. Cesta bude určena podle počasí. Sraz
účastníků je v 10.05 h na novém nádraží ČD,
odjezd vlaku v 10.18 h. Délka trasy je do 15
km. Návrat podle počasí a zájmu účastníků.
Informace o případném konání mimořádných akcí budou vždy ve skříňce KČT pod budovou bývalé Perly, jinak na mailu: starklub@
post.cz nebo telefonu 730 574 527.
Tomanovi

vyrovnané, ale soupeř měl stále drobný náskok. V závěru ve snaze o vyrovnání došlo
k otevření hry a rozhodujícímu náskoku. BK
Vålberg zvítězil.
Pro celý tým byla účast na takovém turnaji
obrovským zážitkem. Počínaje cestou, trajekty, dále setkání s hráči cizích zemí až po utkání, která se hrála v halách s velkými tribunami a mnoha fanoušky. Turnaj dodal hráčům
nové podněty pro zlepšování a především
sportovní motivaci. Věříme, že tato účast nebyla zdaleka poslední a staneme se pravidelnými zástupci českého florbalu. Děkujeme
také rodičům, kteří svým dětem tento zážitek
umožnili.
Za kolektiv trenérů OT Josef Ludvíček
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Hledání Stromoucha
Sbor pro záchranu hradu Lanšperka srdečně zve na 17. ročník turistického pochodu
Hledání Stromoucha, který se uskuteční 4.
března 2017
Start: 7-10 hod. Chaplin Pub, Ústí nad Orlicí
(bývalá „Skoba“)
Trasy:
10: Ústí n.O. – Lanšperk a zpět
15: Ústí n.O. – Černovír- Lanšperk –Ústí n.O.
25: Ústí n.O.–Horákova kaple-Lanšperk–
Valdštejn-Ústí n.O.
35: Ústí n.O.–Horákova kaple- Letohrad –
Lanšperk -Ústí n.O
50: Ústí n.O.– Horákova k.-Mariánská hora-Letohrad-Ústí n.O.
hvězdicová: odkudkoli do Ústí n.O. a zpět
Na co se můžete těšit: Tradiční perníčky,
účastenské listy, turistické vizitky, krásná příroda a pohodová atmosféra
Další informace:
pochody.lansperk@seznam.cz
www.lansperk-sbor.cz
Těšíme se na Vaši účast…

Pilates

Pilates ve Faynfitu

Srdečně zvu všechny nové i zkušenější cvičenky pilatesovy metody do nově vybudovaného sálu v přízemí Hotelu Poprad
- STUDIOBART. Přijďte si posílit hluboké stabilizační svaly, předejít bolestem zad, vytvarovat svou postavu a příjemně se odreagovat. Pondělí 18:00 - 19:00. S sebou: podložka,
ručník. Vstup: 50 Kč.
Info: Jana Šparlinková, tel: 777 087 220.

PILATES ve Faynfitu, Nová Louže, Pilates DOPOLEDNí hodiny pro začátečníky od 9.00hod.
každé úterý a pátek a PiLATES INDIVIDUáL každou středu v dopoledních hodinách dle domluvy, zaměřeno na aktivaci a posílení hlubokých stabilizačních svalů /bránice /dech/,
hlubohé šikmé břišní svaly a pánevní dno/
info: pavlina.dvoranova@gmail.com, nebo
tel.: 732552850, www.faynfit.cz.
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Inzerce

• JESSI psí salón v ordinaci MVDr. Pirkla: STŘÍHÁNÍ, TRIMOVÁNÍ, KOUPÁNÍ,
ČIŠTĚNÍ ZUBŮ ultrazvukem. Tel.:728 014 076,
602 431 141. Ježkova 1073, Ústí nad Orlicí,
(pod divadlem).
• HLEDÁME UKLÍZEČKU úvazek 3,5 hodiny
týdně, úklid prodejny a kanceláří, vhodné
i pro důchodce
Welding progress s.r.o., Královéhradecká 698,
562 01 Ústí nad Orlicí, tel. 465 523 779
• Cestovní agentura CAM s.r.o. Ústí nad
Orlicí, M.R. Štefánika 234, tel.:606748616
www.ckm-tour.cz
NABÍZÍME poslední volná místa do TERMÁLNÍCH LÁZNÍ DO MAĎARSKA BUKFURDÓ hotel
Répce Gold 4*. Termín: 16.2.-19.2.2017, Kč 4
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350,-/osoba (3x ubytování s polopenzí, vstupy
do lázní, župan, pobytová taxa, doprava),
odjezd z ÚO,ČT
AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD DO CHORVATSKA Omiš, Baška Voda, Makarska, Tučepi s odjezdem z ÚO,ČT. Termín: 28.6.-9.7.2017 (9 nocí),
ubytování v apartmánech, možnost zajištění
polopenze
Cena Kč 6 950,-/os. dítě 3-12 let Kč 6 400,- dítě
do 3 let Kč 2 500,-. Cena zahrnuje: 9x ubytování v apartmánech, pobytovou taxu, dopravu
autobusem z ÚO,ČT
NABÍZÍME PRONÁJMY APARTMÁNŮ V CHORVATSKU, celé pobřeží Jadranu
Libovolný počet nocí, doprava vlastní nebo
autobusem z ÚO,ČT, cena již od Kč 320,-/os.,
noc, www.ckm-tour.cz

Ústecké listy
Periodický tisk územně samosprávného celku
Místo vydání: Ústí nad Orlicí
Vydává: Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16, Ústí nad Orlicí,
IČO: 279 676
Redaktorka: Zuzana Pražáková
tel.: 465 514 313
e-mail: prazakova@muuo.cz
Tisk: Grantis, s.r.o., tel.: 465 525 741
Cena: Zdarma
Roznáší Česká pošta s.p.
Uzávěrka je každého 10 dne v měsíci
Číslo 2/2017 vychází 25. 1. 2017
Měsíčník pro občany města Ústí nad Orlicí.
MK ČR E100 39

www.ustinadorlici.cz

Sport
Polská 1360, 562 01 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 524 254; 734 353 475
/tepvos | www.bazenusti.cz
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Provozní doba únor 2017
Den

Datum

St

1.2.

Ranní plavání

Čt

2.2.

5:30 – 7:55

Pá

3.2.

5:30 – 7:55

So

4.2.

Ne

5.2.

9:00 – 20:00

Po

6.2.

13:00 – 21:00

Út

7.2.

St

8.2.

Proč je nutné sprchovat se bez plavek před
vstupem do bazénu?

Plavání pro veřejnost
17:00 – 21:00
13:00 – 21:00
9:00 – 21:00
17:00 – 21:00

5:30 – 7:55

14:30 – 19:00
17:00 – 21:00

Čt

9.2.

5:30 – 7:55

13:00 – 21:00

Pá

10.2.

5:30 – 7:55

16:00 – 21:00

So

11.2.

Ne

12.2.

Po

13.2.

Út

14.2.

St

15.2.

Čt

16.2.

5:30 – 7:55

13:00 – 21:00

Pá

17.2.

5:30 – 7:55

13:00 – 21:00

So

18.2.

Ne

19.2.

9:00 – 20:00

Po

20.2.

13:00 – 21:00

Út

21.2.

St

22.2.

Čt

23.2.

5:30 – 7:55

13:00 – 21:00

Pá

24.2.

5:30 – 7:55

13:00 – 21:00

So

25.2.

10:00 – 21:00

Ne

26.2.

9:00 – 20:00

Po

27.2.

Út

28.2.

10:00 – 21:00
9:00 – 20:00
SANITÁRNÍ
5:30 – 7:55

DEN

14:30 – 19:00
17:00 – 20:00

10:00 – 21:00

5:30 – 7:55

14:30 – 19:00
17:00 – 21:00

13:00 – 21:00
5:30 – 7:55

14:30 – 19:00

Krytý plavecký bazén má právo na změnu provozních hodin pro veřejnost, na omezení relaxačního centra
a ostatních atrakcí. Proto se raději včas informujte na tel.: 734 353 475 nebo na www.bazenusti.cz
V únoru se můžete těšit na:
Do odvolání nabízíme: ZIMNÍ VSTUP – zvýhodněné vstupné na 2 hod. za cenu 1,5 hod.
Valentýnská vodní noc: 11. 2. 2017 - 21:00 – 24:00 hod.,
na pokladně jsou v prodeji Dárkové poukazy na Valentýnskou vodní noc – obdarujte své blízké.
Relaxační centrum otevřeno z důvodu probíhajícího kurzu PLAVÁNÍ KOJENCŮ A BATOLAT, v těchto časech:
PO v čase pro veřejnost, ÚT 17:30 h., ST 17:30 h., ČT 15:30 h., PÁ 17. 2., 24. 2. 17 od 14:00 h.

Určitě jste už mnohokrát viděli nepříjemně nabádavou cedulku,
že před vstupem do bazénu je vaší povinností se důkladně osprchovat bez plavek. Tento požadavek kupodivu není jen zbytečný
výmysl, kterým vás chce někdo nutit k samoúčelnému trápení
mnohdy dost studenou vodou. Čím lépe se totiž před vstupem
do bazénu osprchujeme, tím méně do něj přineseme organických látek, kterých má každý z nás na sobě dost – především
pot, různé kosmetické přípravky, a jiné nečistoty.
Uvedené nečistoty pak v bazénu reagují s přítomným chlórem
a jejich společnou reakcí vznikají různé chloraminy (látky obsahující především chlór a původem organický dusík), které především způsobují typický zápach, štípání v očích a v extrémních
případech třeba i štípání na kůži nebo u citlivých osob dýchací
problémy.
I Krytý plavecký bazén v Ústí nad Orlicí zahájil od října tuto
kampaň zvanou „Sprchujte se bez plavek“ a pevně doufáme, že
důkladné mytí návštěvníků před vstupem do bazénu pomůže
zlepšit nejen kvalitu bazénové vody, ale i kvalitu našich poskytovaných služeb.

Inzerce

Út a Čt 16:00 - 19:00 h. vyhrazena 1 plavecká dráha pro plavecký oddíl.
AQUAAEROBIK každé Út 20:00 – 21:00 h.
PLAVÁNÍ PRO TĚHOTNÉ každou St 13:30 – 15:00 h., účast hlaste na tel. čísle: 465 710 243.
Plavání Senior Klub Ústí nad Orlicí 10. 2. 17 – 14:00 – 15:30 h.
Nabízíme kurzy plavání kojenců a batolat, tel. číslo: 775 858 670
a kurzy plavání dětí s rodiči, tel. číslo: 777 673 357
KONDIČNÍ PLAVÁNÍ S TRENÉRKOU každé ÚT od 19:00 – 20:00 h.
PLAVECKÝ KURZ DELFÍN: Po 14:00 – 16:00 h., Út 18:00 – 19:00 h., Čt 15:00 - 18:00 h. vyhrazena 1 plavecká dráha.
Centrum RIO

Pozor novinka!! Nové trenažery Alpinning, Indoor Cycling, TRX, Flowin, Kruhový
trénink, Fitbox, rezervace: www.tepvos.cz/rezervace; kontakt: 777 673 359

Sauna - ÚNOR 2017
Po

16:00 – 21:00

společná

Út

14:00 – 21:00

ženy

St

14:00 – 21:00

muži

Čt

13:00 – 17:00

ženy

17:00 – 21:00

muži

Pá

13:00 – 21:00

muži

So

15:00 – 18:30

ženy

18:30 – 21:00

společná

Ne

14:00 – 20:00

společná

Sanitární den

6. 2. 2017

pro veřejnost uzavřeno

V Lukách 135, Ústí nad Orlicí
tel.: (+420) 774 673 365
www.bazenusti.cz

Více informací na: www.bazenusti.cz, nebo na tel.: 774 673 365

Zimní stadion (zimní provoz)
ÚNOR 2017
26. 2. 2017 POŘÁDÁ JEDNOTA BRATRSKÁ
TRADIČNÍ KARNEVAL NA LEDĚ: 14:00 – 16:00 h.
Veřejné bruslení
St

16:00 – 18:30

Pá

17:00 – 19:30

So

13:30 – 16:00

Ne

13:30 – 16:00

Skatepark (provozní doba)

Hokej pro příchozí
Út

dospělí

15:00 – 16:30

St

děti do 15 ti let

14:30 – 16:00

Čt

dospělí

17:00 – 18:30

Více informací na tel.: 608 553 305
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Zimní stadion,
Q. Kociana, Ústí n. O.,
tel.: (+420) 608 553 305,
www.bazenusti.cz

Pondělí

14:00 – 19:00

Úterý

14:00 – 17:30

Středa – pátek

14:00 – 19:00

Sobota – neděle

13:00 – 19:00

www.bazenusti.cz nebo se informujte na:
info@skateparkustinadorlici.cz
nebo tel.: 731 473 409

www.ustinadorlici.cz

